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Kommunstyrelsen 2021-04-06
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:00
Ledamöter deltar på distans.
Elizabeth Peltola (C)
Ordförande

Emma Majlöv Modig
Sekreterare
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Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.
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Information om utmaning om att tillaga mat till
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13 Svar på motion om att förbättra vägen mellan
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Ballovarre (S)
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533 - 540

14 Svar på motion om en samlad trähusstrategi Michael Öberg (MP)
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560 - 565

18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
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566 - 573

19 Redovisning av ej färdigberedda motioner april
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2021/41

574 - 577

20 Försäljning av Pehr Hörbergsgården

2020/60

578 - 611

21 Redovisning av delegeringsbeslut

2021/4

612

22 Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och
civilt försvar i Älmhults kommun

2020/135

613 - 619
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Föredragande/ kallade tjänstepersoner
Pontus Haglund, ordförande miljö- och byggnämnden
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Ingegerd Andersson, förvaltningschef
Cecilia Blidö, kostchef
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Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 45 Information om utmaning om att tillaga mat till
äldre och i förskolan
Ärendenummer KS 2020/142

Sammanfattning av ärendet
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm.
Vidare önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck.
Cecilia Blidö, kostchef, informerar om ärendet.

Underlag
 Tekniska nämnden 2021-03-16 § 33
 Utredning gällande utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan,
daterad 2021-02-26
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 33 Utredning gällande utmaning om att tillaga
mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i
förskolan
Ärendenummer TN 2020/124

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
 Utmaningen om att tillaga mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i
förskolan antas under förutsättning att framkomna punkter och krav i
motivering för rekommendation till beslut kan hanteras och möjliggöras.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm.
Vidare önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck.
Detta betraktas som en utmaning av kommunal verksamhet och ska enligt
kommunstyrelsens beslut utredas vidare. Kommunstyrelsen har gett Tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram svar på utredningen till kommunstyrelsen.
En utredning av ärendet har utförts och resultatet visar att utmaningen bör antas
under förutsättning att om utmanarens förmåga och lämplighet bedöms uppfylla
kraven.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26
 Utredning gällande utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan,
daterad 2021-02-26
 Tekniska nämndens beslut 2021-02-16, § 14
 Tekniska nämndens beslut 2020-02-15, § 134
 Kommunstyrelsens beslut daterad 2020-12-01, § 266
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23
 Utmaningsrätt – komplettering från Härlundabygden AB, inkommen 202011-19
 Alternativa driftsformer – konkurrensutsättningspolicy, beslutad av
kommunfullmäktige 2020-08-27, § 98
 Utmaning om att tillaga mat till äldre från Härlundabygden AB, inkommen
2020-11-18
 Rutin för tillvägagångsätt vid utmaningar av kommunal verksamhet, beslutad
av kommunstyrelsen 2012-08-14, § 160

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Teknisk Chef
Kostchef
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-26
Tekniska förvaltningen
Cecilia Blidö
cecilia.blido@almhult.se

1(4)

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om utmaning om att tillaga mat till
äldre och i förskolan
Ärendenummer TN 2020/124

Sammanfattning av ärendet
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm. Vidare
önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck.
Detta betraktas som en utmaning av kommunal verksamhet och ska enligt
kommunstyrelsens beslut utredas vidare. Kommunstyrelsen har givit Tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram svar på utredningen till kommunstyrelsen.
En utredning av ärendet har utförts och resultatet visar att utmaningen bör antas
under förutsättning att om utmanarens förmåga och lämplighet bedöms uppfylla
kraven.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden (yttrande till Kommunstyrelsen).
Kommunstyrelsen (beslut).

Beslutsunderlag
 Utredning: Utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan, daterad
2021-02-26.
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26.
 Kommunstyrelsens beslut ärende KS 2020/142 daterad 2020-12-01.
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23.
 Utmaning om att tillaga mat till äldre från Härlundabygden AB, inkommen
2020-11-18.
 Utmaningsrätt – komplettering från Härlundabygden AB, inkommen 202011-19.
 Rutin för tillvägagångsätt vid utmaningar av kommunal verksamhet, beslutad
av kommunstyrelsen 2012-08-14, § 160.
 Alternativa driftsformer – konkurrensutsättningspolicy, beslutad av
kommunfullmäktige 2020-08-27, § 98.
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2(4)

Ärendeberedning
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm. Vidare
önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck.
Detta betraktas som en utmaning av kommunal verksamhet och ska enligt
kommunstyrelsens beslut utredas vidare. Kommunstyrelsen har givit Tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram svar på utredningen till kommunstyrelsen. En
utredning av ärendet har utförts enligt rutin.
Nulägesanalys av utmanad verksamhet
I Haganässkolans tillagningskök tillagas och skickas dagligen aktuellt
portionsantal enligt följande:
-

Hemtjänst Häradsbäck: 14 portioner.

-

Hemtjänst Virestad: 16 portioner

Teknisk förvaltning tillagar och packar måltider. Socialförvaltningen hanterar
måltidsdistributionen inom hemtjänstens verksamhet.
I Solrosens förskolas tillagningskök i Härradsbäck tillagas måltider enligt
följande:
-

Förskolan består av 19 inskrivna barn och 4 pedagoger i tjänst.

Aktuell omfattning av måltider i förskolan är: frukost, lunch, mellanmål. På
förskolan finns ett tillagningskök och en anställd kock med 75% tjänstgöring.
Den totala affären bedöms kunna omfatta maximalt 971 tkr fördelad på
förskolemåltider 183 tkr och matdistribution 788 tkr under förutsättning att alla
portioner beställs varje dag i båda målgrupperna.
Konsekvensanalys av att konkurrensutsätta utmanad verksamhet
Konsekvensanalys har utförts av tekniska förvaltningens kostverksamhet och
utlåtanden har även insamlats från berörda mottagande förvaltningar
socialförvaltning och utbildningsförvaltning då utredningen visar att samtliga
förvaltningar påverkas av konkurrensutsättningen. Kostverksamheten ser
minskade bemanningskostnader, minskat behov av renoveringskostnader samt
minskning av vissa omkostnader. Då produktionsvolymen är låg i förhållande till
kostnaderna i kostverksamheten skulle detta bidra till att öka förmågan till
måluppfyllelse och en budget i balans. För övriga förvaltningar bedöms påverkan
på service kopplat till måltiderna, planeringspåverkan och kompetens kring
måltidskvalitet och uppföljning.
De frågeställningar och farhågor som väcks i utredningen rör i huvudsak
kvalitetsaspekter och extra eller nya arbetsmoment vilka kan tillkomma med en
utmanare som levererar måltider. Tillkommande arbetsmoment och eventuella
behov av kontroller för efterlevnad av kraven som ställs i uppdraget kan innebära
behov av extra resurser som ökad budget, mer personal inom berörda
verksamheter som påverkas av utmaningen.
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Utmanarens förmåga och lämplighet
I utlåtande om utmanarens förmåga och lämplighet att driva den aktuella
verksamheten framkommer omfattande krav på efterlevnad av lagkrav,
kompetens, kvalitet och säkerhet som måste anpassas efter målgruppernas behov
och förutsättningar är avgörande för att det ska vara möjligt att motsvara
uppdraget som idag utförs av kommunens kostverksamhet.
Rekommendation och särskilt att beakta
Utredningen om utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan visar att
utmaningen bör antas under förutsättning att framkomna punkter och krav i
motivering kan hanteras och möjliggöras.
Särskilt att beakta vid beslut:
 Socialförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen
ställer sig positiva till utmaningen om utmanarens förmåga och lämplighet
bedöms uppfylla kraven.
 Berörda förvaltningar trycker särskilt på utmanarens förmåga att kunna tillaga
och hantera specialkoster, anpassade måltider och konsistensanpassa måltider
för målgrupperna samt att utmanaren behöver inneha kostdatasystem Mashie
för att näringsberäkna måltider och hantera beställning/avbeställning.
 Ett ställningstagande behöver göras avseende hur kontroll av efterlevnad av
leverantörsavtalet ska hanteras. Utredningen påvisar svårighet att lägga kravet
på en enskild förvaltning på grund av att kontroll av måltidskvalitet är svår att
utföra i praktiken samt att kompetens och resurser saknas.
 Det kan tillkomma arbetsmoment och behov av kontroller för efterlevnad av
avtalet i berörda verksamheter vilket innebär behov av ökad budget, extra
resurser såsom mer personal.
 Att utmaningen maximalt kan omfatta följande kostnadsersättningar per
portion per dag: 72 kronor per brukare per dag och 41,71 kronor per barn i
barnomsorgen per dag. Dessa ersättningar inkluderar alla kostnader som
kostverksamheten i kommunen har för måltider. Utredningens bedömda behov
av extra budget och extra resurser tillkommer utöver.
 Ett ställningstagande behöver göras avseende hur måltidsförsörjning ska
säkerställas i händelse av att leveransstörningar uppstår från utmanaren.

Tekniska förvaltningens förslag till yttrande
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
 Utmaningen om att tillaga mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i
förskolan antas under förutsättning att framkomna punkter och krav i
motivering för rekommendation till beslut kan hanteras och möjliggöras.
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Cecilia Blidö

Anders Nyberg

Kostchef

Teknisk chef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Teknisk Chef
Kostchef
Utbildningschef
Utbildningsnämnden
Socialchef
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 27 Riktlinjer för styrdokument
Ärendenummer KS 2021/8

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19
2. Kommunfullmäktige reviderar policy för ledning och styrning i enlighet med
utkast daterat 2021-01-19

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag på Riktlinjer för
Styrdokument. Riktlinjerna innehåller en definition av de olika typer av
styrdokument som kommunen använder, vilka uppgifter ett styrdokument ska
innehålla samt hur styrdokumenten skall administreras och användas av
kommunens medarbetare. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa
en enhetlig hantering av kommunens styrdokument.
Hierarkin och beslutsinstanser för olika styrdokument regleras i nuläget i
Älmhults kommuns policy för ledning och styrning. Därför föreslås även att
policyn revideras och att stycket om styrdokument tas bort från policyn.
Riktlinjerna skiljer sig från stycket i policyn för ledning och styrning genom att
expandera och omstrukturera hierarkin för styrdokument i enlighet med rådande
lagstiftning. Riktlinjerna innehåller även mer ingående uppgifter om vad ett
styrdokument skall innehålla, hur det skall utformas och hur det skall hanteras
efter att det antagits. Riktlinjerna skall fungera som ett fristående dokument som
kommunens medarbetare kan använda sig av i utformningen, användningen och
administrationen av styrdokument.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15
 Förslag på riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Förslag på reviderad policy för ledning och styrning daterad 2021-01-19
 Policy för ledning och styrning - ekonomistyrningsprocess daterad 2020-0622

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

23

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-15
Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för styrdokument
Ärendenummer KS 2021/8

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag på Riktlinjer för
Styrdokument. Riktlinjerna innehåller en definition av de olika typer av
styrdokument som kommunen använder, vilka uppgifter ett styrdokument ska
innehålla samt hur styrdokumenten skall administreras och användas av
kommunens medarbetare. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa
en enhetlig hantering av kommunens styrdokument.
Hierarkin och beslutsinstanser för olika styrdokument regleras i nuläget i
Älmhults kommuns policy för ledning och styrning. Därför föreslås även att
policyn revideras och att stycket om styrdokument tas bort från policyn.
Riktlinjerna skiljer sig från stycket i policyn för ledning och styrning genom att
expandera och omstrukturera hierarkin för styrdokument i enlighet med rådande
lagstiftning. Riktlinjerna innehåller även mer ingående uppgifter om vad ett
styrdokument skall innehålla, hur det skall utformas och hur det skall hanteras
efter att det antagits. Riktlinjerna skall fungera som ett fristående dokument som
kommunens medarbetare kan använda sig av i utformningen, användningen och
administrationen av styrdokument.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15
 Förslag på riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19
 Förslag på reviderad policy för ledning och styrning daterad 2021-01-19
 Policy för ledning och styrning - ekonomistyrningsprocess daterad 2020-0622

Ärendeberedning
Alla Sveriges kommuner agerar utifrån ett kommunalt självstyre och
ramlagstiftning. Den kommunala verksamheten styrs därför i grunden av
nationella lagar, men även i hög grad genom kommunens egna styrdokument.
Styrdokumenten är därigenom en viktig del av Älmhults kommuns styrsystem.
Inom vissa områden är ställer lagstiftningen krav på hur kommunen upprättar
vissa styrdokument, men i de fall styrdokumentens utformning inte regleras i lag
krävs det en tydlig struktur och definition av vad respektive styrdokument
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behandlar. För att styrdokument skall fungera som kommunala verktyg är det av
yttersta vikt att de är fåtaliga, tydligt formulerade och lättförståeliga. De bör vara
strukturerade så att det inte skapas allt för många nivåer i dokumentens hierarki
och det är viktigt att kommunen följer en enhetlig terminologi när styrdokument
skapas för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. En fast
terminologi och tydlig namngivning av dessa styrdokument i enlighet med deras
olika roller underlättar både för de som skriver dokumenten samt för
tjänstepersonerna som sedan skall tolka dessa och använda dem i sin
verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag på Riktlinjer för
Styrdokument. Riktlinjerna innehåller en definition av de olika typer av
styrdokument som kommunen använder, vilka uppgifter ett styrdokument ska
innehålla samt hur styrdokumenten skall administreras och användas av
kommunens medarbetare. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa
en enhetlig hantering av kommunens styrdokument.
Hierarkin och beslutsinstanser för olika styrdokument regleras i nuläget i
Älmhults kommuns policy för ledning och styrning. Därför föreslås att policyn
revideras och att stycket om styrdokument tas bort från policyn.
Riktlinjerna skiljer sig från stycket i policyn för ledning och styrning genom att
expandera och omstrukturera hierarkin för styrdokument i enlighet med rådande
lagstiftning. Riktlinjerna innehåller även mer ingående uppgifter om vad ett
styrdokument skall innehålla, hur det skall utformas och hur det skall hanteras
efter att det antagits. Riktlinjerna skall fungera som ett fristående dokument som
kommunens medarbetare kan använda sig av i utformningen, användningen och
administrationen av styrdokument.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19
2. Kommunfullmäktige reviderar policy för ledning och styrning i enlighet med
utkast daterat 2021-01-19

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 28 Revidering av resepolicy samt antagande av
riktlinjer för resor i tjänsten
Ärendenummer KS 2021/10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 202102-22.
4. Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från kommunhuset för
tjänstepersoner.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–4

Sammanfattning av ärendet
Resepolicy för Älmhults kommun samt riktlinjer för resor i tjänsten.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
 Utkast Resepolicy daterad 2020-10-29
 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2020-10-29
 Resepolicy daterad 2009-10-05
 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar tillägg i riktlinjen punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från
kommunhuset för tjänstepersoner.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-02-24
Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Resepolicy och Riktlinjer för
resor i tjänsten
Ärendenummer KS 2021/10

Sammanfattning av ärendet
Resepolicy för Älmhults kommun samt riktlinjer för resor i tjänsten.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
 Utkast Resepolicy daterad 2020-10-29
 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2020-10-29
 Resepolicy daterad 2009-10-05
 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05

Ärendeberedning
Kommunens resepolicy är ett verktyg för att reglera tjänsteresor som görs av
anställda och förtroendevalda i Älmhults kommun. Resepolicyn tar sin
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet.
Kommunen har en tidigare resepolicy som fastställdes 2009. Den tidigare
policyn är utdaterad och inte heller speciellt utförlig. Det nya utkastet är
uppdaterat, mer utförligt skrivet och justerat för att lägga mer fokus på
miljöaspekten av resandet.
Som komplement till policyn tillkommer även styrdokumentet ”riktlinjer för
resor i tjänsten”. Riktlinjerna konkretiserar policyn och innehåller mer praktisk
information gällande hur resandet i kommunen ska gå till och inkluderar bland
annat rangordning av olika resemedel, praktiska instruktioner för bokande av
resor och information om försäkring och reseersättning. Riktlinjerna ersätter en
rutin som etablerades på tjänstemannanivå 2013.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 202102-22.

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 29 Antagande av detaljplan för Gunnar Gröpe 1,2
och 4, Älmhult, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2018/3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
samråd enligt 5 kap 11§ PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
granskning enligt 5 kap 18 § PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att en strategisk miljöbedömning
inte behöver upprättas för detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder,
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens
uttryck.
Garage ska finnas på källarplan.
Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan,
Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs
av kommunen.
Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults
rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret
och en gård skapas innanför.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

61

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 2(2)
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Beslutsunderlag
 Plankarta_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_antagande_210308
 Planbeskrivning_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308
 Illustrationer_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308
 Samrådsredogörelse_Gunnar Gröpe_200512
 Granskningsutlåtande_Gunnar Gröpe_210308
 Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult.
Daterad 2018-02-02
 Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom fastigheterna
Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult. Daterad 2019-11-08
 PM_Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar
Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult. Daterad 2015-12-15
 Rapport, grundvattenundersökning och utredning av hälsorisker inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhults kommun. Daterad 2021-0226

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samhällsbyggnadsavdelningen
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-02-26
Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg
karin.wennberg@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och
4, Älmhult, Älmhults kommun.
Ärendenummer KS 2018/3

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
samråd enligt 5 kap 11§ PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
granskning enligt 5 kap 18 § PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att en strategisk miljöbedömning
inte behöver upprättas för detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder,
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens
uttryck.
Garage ska finnas på källarplan.
Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan,
Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs
av kommunen.
Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults
rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret
och en gård skapas innanför.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Plankarta_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_antagande_210308
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Planbeskrivning_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308



Illustrationer_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308



Samrådsredogörelse_Gunnar Gröpe_200512



Granskningsutlåtande_Gunnar Gröpe_210308



Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4,
Älmhult. Daterad 2018-02-02



Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult. Daterad 2019-11-08



PM_Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar
Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult. Daterad 2015-12-15



Rapport, grundvattenundersökning och utredning av hälsorisker inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhults kommun. Daterad
2021-02-26

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen.

Karin Wennberg

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 30 Uppföljning av intern kontroll 2020,
Kommunövergripande
Ärendenummer KS 2019/75

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättad
uppföljning och utvärdering av intern kontroll för Älmhults kommun 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige
samtidigt med årsbokslutet.
Överförmyndarnämnden beslutar uppföljning av intern kontroll 2020 i mars
2021 och kan därför vid tidpunkten inte utvärderas. Gemensamma nämnden har
inte gjort någon riskanalys eller plan för intern kontroll år 2020.
Bedömningen är att nämnder överlag har en god intern kontroll och följer
kommunstyrelsen övergripande verksamhetsplan för intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/75, 2021-01-27
 Kommunstyrelsens beslut KS 2019/75, 2020-12-01 § 258
 Utbildningsnämndens beslut UN 2019/119, 2020-11-25 § 150
 Socialnämndens beslut SOC 2020/9, 2020-12-16 § 135
 Tekniska nämndens beslut TN 2019/23, 2021-03-16, § 38
 Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2019/25, 2020-12-10 § 115
 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2020/10, 2020-12-14 § 139

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För Information
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Nämnder
Kommunens helägda bolag
Revisionen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-01-27
Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om uppföljning av internkontroll
2020, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/75

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige
samtidigt med årsbokslutet.
Överförmyndarnämnden beslutar uppföljning av intern kontroll 2020 i mars
2021 och kan därför vid tidpunkten inte utvärderas. Gemensamma nämnden har
inte gjort någon riskanalys eller plan för intern kontroll år 2020.
Bedömningen är att nämnder överlag har en god intern kontroll och följer
kommunstyrelsen övergripande verksamhetsplan för intern kontroll.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/75, 2021-01-27
 Kommunstyrelsens beslut KS 2019/75, 2020-12-01 § 258
 Utbildningsnämndens beslut UN 2019/119, 2020-11-25 § 150
 Socialnämndens beslut SOC 2020/9, 2020-12-16 § 135
 Tekniska nämndens beslut TN 2020/11, 2020-03-03 §27
 Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2019/25, 2020-12-10 § 115
 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2020/10, 2020-12-14 § 139

Ärendeberedning
En utförligare beskrivning av ärendet som leder fram till en motivering av
förslaget till beslut.
Ansvarsfördelning
Styrelse och nämnd är ansvariga för att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter
som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta
gäller även när driften av verksamheten har lämnats över till någon annan,
exempelvis ett kommunalt bolag.
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Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos
kommunens nämnder och förvaltningar. I detta ligger ansvaret för att en
organisation kring intern kontroll upprättas och kontinuerligt aktualiseras. I
början av 2019 beslutade kommunfullmäktige en ny Policy, ”Reglemente för
intern kontroll” som samtliga nämnder och bolag ska använda i sitt arbete med
intern kontroll 2020.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall
förbättringar behövs besluta om sådana. Kommunstyrelsen ska årligen upprätta
en samlad utvärdering av den interna kontrollen inom nämnderna och bolagen
att redovisa för kommunfullmäktige samtidigt med årsbokslutet.
Uppföljning av intern kontroll 2020
Alla nämnder, förutom gemensamma nämnden, har fastställt en intern
kontrollplan för 2020.
Överförmyndarnämnden sammanträder 4 ggr per år och uppger att mål är
framtagna för år 2020 samt 2021, men internkontrollplan kommer beslutas först
3 mars 2021. Då kommer även genomförd kontrollplan för år 2020 följas upp.
Inom gemensamma nämnden har kommunledningsförvaltningen erhållit
information om att det pågår ett arbete med framtagande av riskanalys och plan
för intern kontroll avseende år 2021. Samtliga övriga nämnder har inkommit till
kommunstyrelsen med uppföljning av intern kontroll 2020. Det framgår av
nämndernas underlag att förbättringsåtgärder framtagits vid behov.
Vid föregående års uppföljning (2019) framgick att det fanns ett behov av
fördjupad kunskap inom GDPR-området för merparten av nämnderna. Samma
gällde för HR-risken gällande planer för systematiskt arbetsmiljöarbete där det
saknades planer vilket bland annat berodde på att chefer behövde ytterligare
utbildning både i SAM-processen och i de IT-stöd som används. Granskningen
visade också att hanteringen av fakturor gällande resor och representation
behövde förbättras i alla nämnder. Kontrollerna indikerade också på ett behov av
information till verksamheterna om reglerna. Åtgärdsförslag för att förbättra
dessa riskområden togs då fram av respektive nämnd enligt rådande policy. Vid
uppföljning av samma mål år 2020 framgår att förbättringsåtgärder är framtagna
och kontinuerligt pågår. Införandet av eskaleringsfunktion av fakturor har
exempelvis halverat antalet för sent betalda fakturor.
Bedömningen är att enskilda nämnder överlag har en god intern kontroll, med
undantag för gemensamma nämnden, som inte har gjort någon riskanalys eller
plan för intern kontroll år 2020.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bolagen har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenliga med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-03 en mall för
handlingsprogram som bolagen ska använda från och med år 2020. Av mall för
handlingsprogram framgår att även bolagen framgent ska göra riskanalyser samt
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utifrån dessa ta fram planer för intern kontroll på samma sätt som kommunen.
Kommunens helägda bolag ska därefter varje år anta en särskild plan för det
kommande årets uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas
till kommunstyrelsen vid deras sista sammanträde året innan planen ska gälla.
Kommunens helägda bolag ska samtidigt med årsbokslutet rapportera resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till
kommunstyrelsen. Älmhultsbostäder AB (ÄBO) samt Älmhults
näringsfastigheter AB (ÄNAB) har valt att låta EY granska bolagets interna
kontroll. Avrapporteringen är delgiven styrelsen vid mötet i februari då bokslut
för 2022 fastställdes. Av EYs rapport framgår att de vid genomförandet av sin
löpande granskning inte identifierat något som tyder på väsentliga brister.
Elmnet AB har gjort en egen uppföljning av intern kontroll 2020 som de skriver
godkändes vid styrelsemötet i samband med att årsredovisningen godkändes. Av
underlaget som inkommit framgår att ingen åtgärd krävs.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättad uppföljning och
utvärdering av intern kontroll för Älmhults kommun 2020

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomi- och kanslichef

kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För Information
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Nämnder
Kommunens helägda bolag
Revisionen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 31 Finansiell rapport 2020
Ärendenummer KS 2021/15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och
lägga den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per årsredovisning 2020.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14
 Finansiell rapport 2020, per 31 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Erika Eliasson
erika.eliasson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om finansiell rapport 2020
Ärendenummer KS 2021/15

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per årsredovisning 2020

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14
 Finansiell rapport 2020, per 31 december 2020

Ärendeberedning
Föreligger finansiell rapport per årsredovisning 2020.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1.

Att föreslå kommunfullmäktige godkänna rapporten och lägga den till
handlingarna.

Erika Eliasson

Susann Pettersson

Redovisningscontroller

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
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§ 32 Årsredovisning 2020
Ärendenummer KS 2021/15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsbokslut 2020.
Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast
möjligt dock senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19
 Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Revisionen
Respektive nämnd

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-03-19
Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson
ann-sofie.gangesson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om årsredovisning 2020
Ärendenummer KS 2021/15

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsbokslut 2020.
Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast
möjligt dock senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19
 Årsredovisning 2020

Ärendeberedning
Föreligger kommunens årsredovisning för 2020:
En skarp konjunkturnedgång har skett samtidigt i flertalet av världens länder.
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i
Sverige. Sällan syns så stora revideringar som nu, vad gäller den
makroekonomiska prognosen, statens budget eller de offentliga finanserna i
stort. Allt detta sammantaget innebär just nu en mycket stor prognososäkerhet.
Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. För Älmhults kommuns
del kommer det att påverka kommunens verksamheter på flera vis – både vad
gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med de
utmaningar som följer.
Den övergripande bedömningen av måluppfyllelsen av kommunens resultatmål
är att två av åtta resultatmål uppfylls 2020. Målen som uppfylls finns inom
samhällsutvecklingsprocessen.
Av de fyra finansiella målen nås två. Den övergripande bedömningen är att det
finansiella målet för god ekonomisk hushållning inte nås.
Älmhults kommuns resultat för 2020 blev 10,3 mkr vilket är 6 mkr bättre än
budgeterat (4,3 mkr). Efter justering för realisationsvinster uppgår kommunens
balanskravsresultat till 9,3 kr.
Nämnderna negativa budgetavvikelse uppgår till 21,9 mkr.
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Skatteutvecklingen (5,9 procent) var 2020 högre än verksamheternas
nettokostnadsutveckling (5,7 procent).

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna kommunens
Årsredovisning 2020.
Att föreslå kommunfullmäktige att överlämna Årsredovisning 2020 till
revisorerna.

Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Redovisningschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Revisionen
Respektive nämnd
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 33 Remiss om Kulturreservatet
Komministerbostället Råshult
Ärendenummer KS 2021/27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen yttrar sig angående framtagen rapport ”Vandringsled i
nya delen av Kulturreservatet Linnés Råshult” (Gustavsson 2020) enligt
tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har ombetts yttra sig angående den av Stiftelsen Linnés
Råshult framtagna rapporten ”Vandringsled i nya delen av Kulturreservatet
Linnés Råshult” (Gustavsson 2020) och i rapporten föreslagen ny vandringsled,
ärendenummer 435-2766-2020.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till framtaget förslag på ny
vandringsled i den utvidgade delen av Kulturreservatet Linnés Råshult och gör
även bedömningen att föreslagen ny entré bör utgöra ett bra alternativ till
befintlig entré.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19
 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Begäran om yttrande angående ny
vandringsled i norra delen av kulturreservatet Komministerbostället Linnés
Råshult, Älmhults kommun i Kronobergs län, daterad 2020-12-10.
Ärendenummer 435-2766-2020.
 Bilaga 1: Vandringsled i norra delen av Kulturreservatet Linnés Råshult.
Rapport 2020-08-28. Josefine Gustafsson.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kkommustyrelsen yttra sig angående framtagen rapport ”Vandringsled i nya
delen av Kulturreservatet Linnés Råshult” (Gustavsson 2020) enligt
tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-03-19
Kommunledningsförvaltningen
Helen Carlsson
Helen.carlsson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om remissvar angående ny
vandringsled i norra delen av kulturreservatet
Komministerbostället Linnés Råshult
Ärendenummer KS 2021/27

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har ombetts yttra sig angående den av Stiftelsen Linnés
Råshult framtagna rapporten ”Vandringsled i nya delen av Kulturreservatet
Linnés Råshult” (Gustavsson 2020) och i rapporten föreslagen ny vandringsled,
ärendenummer 435-2766-2020.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till framtaget förslag på ny
vandringsled i den utvidgade delen av Kulturreservatet Linnés Råshult och gör
även bedömningen att föreslagen ny entré bör utgöra ett bra alternativ till
befintlig entré.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19
 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Begäran om yttrande angående ny
vandringsled i norra delen av kulturreservatet Komministerbostället Linnés
Råshult, Älmhults kommun i Kronobergs län, daterad 2020-12-10.
Ärendenummer 435-2766-2020.
 Bilaga 1: Vandringsled i norra delen av Kulturreservatet Linnés Råshult.
Rapport 2020-08-28. Josefine Gustafsson.

Ärendeberedning
År 2019 togs beslut om en utvidgning av kulturreservatet Komministerbostället
Råshult. Med anledning av utökningen gav Stiftelsen Linnés Råshult konsult
Josefine Gustafsson i uppdrag att utreda möjligheterna till en ny vandringsled i
den nya delen. I framtagen rapport föreslår Gustafsson en ny vandringsled på
totalt 1 km, med start vid en föreslagen ny entré.
Älmhults kommun har ombetts yttra sig angående den framtagna rapporten
”Vandringsled i nya delen av Kulturreservatet Linnés Råshult” (Gustavsson
2020) och i rapporten föreslagen ny vandringsled, ärendenummer 435-27662020.
Länsstyrelsen önskar Älmhults kommuns synpunkter avseende tre frågor:

496

Tjänsteskrivelse
2021-03-19

•
•
•

2(2)

Hur ser Älmhults kommun på framtaget förslag till ny vandringsled i den
utvidgade delen?
Är det något särskilt Älmhults kommun anser ska beaktas i utformningen
av vandringsleden som inte framgår av förslaget?
Hur ser Älmhults kommun på framtaget förslag till ny entré som förläggs
till parkeringen?

Kommunledningsförvaltningen ser mycket positivt på framtaget förslag till ny
vandringsled i den utvidgade delen av kulturreservatet och gör bedömningen att
relevanta aspekter är väl redovisade i förslaget. Särskilt värt att notera är det
tydliga barnperspektivet avseende innehåll och utformning av ny vandringsled.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att tillskapandet av föreslagen ny
vandringsled bör stimulera till ökad användning av reservatet i pedagogiskt
syfte.
Vidare anser kommunledningsförvaltningen att förslaget på ny entré förlagt till
parkeringen, i nordvästra delen av kulturreservatet nya område, är väl motiverat
och ett attraktivt alternativ till dagens entré som besökaren når genom att gå
raksträckan utmed järnvägsspåret.
Sammanfattningsvis ställer sig kommunledningsförvaltningen positiv till
föreslagen ny vandringsled utifrån såväl ett natur- och
kulturmiljövårdsperspektiv som ett destinationsutvecklingsperspektiv.
Besöksmålet Linnés Råshult förväntas härigenom bli mer attraktivt och i högre
grad uppmuntra till aktivitet och friskvård inte minst hos familj och barn och
unga. Utvidgningen av reservatet och tillskapandet av föreslagen ny
vandringsled är i linje med kommunens målsättning att verka för en bättre
folkhälsa samt en ökad tillgänglighet till naturen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yttra sig angående
framtagen rapport ”Vandringsled i nya delen av Kulturreservatet Linnés
Råshult” (Gustavsson 2020) enligt denna tjänsteskrivelse, daterad 202103-19.
Helen Carlsson

Susann Pettersson

Kulturstrateg

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 34 Svar på motion om att skapa en
vandringsled/pilgrimsled längs Helge å - (KD)
Ärendenummer KS 2019/110

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad
med hänvisning till följande:
Förslaget att tillskapa en vandringsled längst Helge å är tilltalande, men ett
mycket omfattande projekt som berör många markägare utmed en lång och
bitvis otillgänglig sträcka.
Ett omfattande projekt som påverkar och berör många bör lyftas i samband
med kommande arbete med översiktsplanen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Gun-Britt Cedergren (KD) samt Karl-Henrik Wallerstein (KD) lämnade in en
motion, 2019-08-26, där Kristdemokraterna yrkar:
•

Att mot bakgrund av informationen i motionen yrkar KD i Älmhult att
motionen bifalles i sin helhet.

Kristdemokraterna genom Gun Britt Cedergren samt Karl-Henrik Wallerstein
föreslår i motion om en vandringsled/pilgrimsled längs med Helge å.
Motionärerna lyfter fram att tillskapande av en vandringsled längs med Helge å
skulle kunna skapa en viktig förutsättning för att göra naturen mer lättillgänglig
för de som vistas inom kommunen. Vidare föreslås att i en förstudie bör en
person anställas för projektering, planering och ansökningsförfarande samt att
underhåll av leden sker genom ett socialt företag. Motionärerna skriver att ett av
målen med projektet är att samverka och nämner flera möjliga samarbetspartners
som svenska kyrkan i Göteryds pastorat, Växjö stift, hembygdsföreningar och
arbetsförmedlingen samt Länsstyrelsen och Leader Linné.
Helge Å och området längs med ån har stor potential som infrastruktur för
friluftslivet i kommunen. Redan idag fungerar ån som en kanotled mellan
Virestad och Gustavsfors och sträckan kantas av flera kanotlägerplatser.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Närheten till vatten är alltid attraktiv för såväl invånare som besökare och bör
beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet för friluftslivet i kommunen.
Samtidigt är behovet att tillskapa olika typer av leder och rekreationsområden i
kommunen i sin helhet stort och, då resurserna är knappa för ändamålet, bör
områden som genererar mesta möjliga samhällsnytta prioriteras. Det innebär att i
första hand bör mer tätortsnära områden eller områden med en större potential
att knyta ihop olika målpunkter utvecklas i första hand för att när en basal nivå
av främst vattennära rekreationsområden har tillskapats i närhet till de större
befolkningskoncentrationerna titta på andra områden.
Förslaget att tillskapa en vandringsled längs med Helge å i sig är bra men
samtidigt att områden som Södra Möckeln området eller vandringsled Östra
Möckeln bör prioriteras och genomföras som ett första steg då det kommer fler
invånare till godo och ett större mervärde för de insatta resurserna kan tillskapas.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
 Motion om vandringsled/pilgrimsled Helge å – Gun-Britt Cedergren (KD)
och Karl-Henrik Wallerstein (KD), 2019-08-26

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
motionen ska anses besvarad med hänvisning till följande:
Förslaget att tillskapa en vandringsled längst Helge å är tilltalande, men ett
mycket omfattande projekt som berör många markägare utmed en lång och
bitvis otillgänglig sträcka.
Ett omfattande projekt som påverkar och berör många bör lyftas i samband med
kommande arbete med översiktsplanen.
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Motionär

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-03-15
Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om svar på motion om att skapa
en vandringsled/pilgrimsled längs Helge å – GunBritt Cedergren (KD) och Karl-Henrik Wallerstein
(KD)
Ärendenummer KS 2019/110

Sammanfattning av ärendet
Gun-Britt Cedergren (KD) samt Karl-Henrik Wallerstein (KD) lämnade in en
motion, 2019-08-26, där Kristdemokraterna yrkar:
•

Att mot bakgrund av informationen i motionen yrkar KD i Älmhult att
motionen bifalles i sin helhet.

Kristdemokraterna genom Gun Britt Cedergren samt Karl-Henrik Wallerstein
föreslår i motion om en vandringsled/pilgrimsled längs med Helge å.
Motionärerna lyfter fram att tillskapande av en vandringsled längs med Helge å
skulle kunna skapa en viktig förutsättning för att göra naturen mer lättillgänglig
för de som vistas inom kommunen. Vidare föreslås att i en förstudie bör en
person anställas för projektering, planering och ansökningsförfarande samt att
underhåll av leden sker genom ett socialt företag. Motionärerna skriver att ett av
målen med projektet är att samverka och nämner flera möjliga samarbetspartners
som svenska kyrkan i Göteryds pastorat, Växjö stift, hembygdsföreningar och
arbetsförmedlingen samt Länsstyrelsen och Leader Linné.
Helge Å och området längs med ån har stor potential som infrastruktur för
friluftslivet i kommunen. Redan idag fungerar ån som en kanotled mellan
Virestad och Gustavsfors och sträckan kantas av flera kanotlägerplatser.
Närheten till vatten är alltid attraktiv för såväl invånare som besökare och bör
beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet för friluftslivet i kommunen.
Samtidigt är behovet att tillskapa olika typer av leder och rekreationsområden i
kommunen i sin helhet stort och, då resurserna är knappa för ändamålet, bör
områden som genererar mesta möjliga samhällsnytta prioriteras. Det innebär att i
första hand bör mer tätortsnära områden eller områden med en större potential
att knyta ihop olika målpunkter utvecklas i första hand för att när en basal nivå
av främst vattennära rekreationsområden har tillskapats i närhet till de större
befolkningskoncentrationerna titta på andra områden.
Förslaget att tillskapa en vandringsled längs med Helge å i sig är bra men
samtidigt att områden som Södra Möckeln området eller vandringsled Östra
Möckeln bör prioriteras och genomföras som ett första steg då det kommer fler
invånare till godo och ett större mervärde för de insatta resurserna kan tillskapas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
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Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
 Motion om vandringsled/pilgrimsled Helge å – Gun-Britt Cedergren (KD)
och Karl-Henrik Wallerstein (KD), 2019-08-26

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Utvecklingschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
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§ 35 Svar på motion om att förbättra vägen mellan
Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/121

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är
besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Lars Ingvert och Eva Ballovarre
skriver i motion Dnr 2020/121 att Älmhults kommuns fokus på järnvägsfrågor är
riktig men att även frågor kopplat till vägnätet också behöver lyftas. Specifikt att
det finns ett behov av att vägsträckningen Ljungby – Älmhult förbättras utifrån
såväl resenytta som säkerhet och att dragning av vägsträckan ska styras av
nyttan för resenärerna. Vidare yrkar motionärerna att samtal med Ljungby
kommun och region Kronoberg inleds både på politisk och tjänstemannanivå
med mål att finna samsyn i frågan samt att nödvändiga ändringsbeslut i
strategidokument lyfts i kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att även vägnätet och
utvecklingen av detta är av stor betydelse för såväl Älmhults kommun samt den
arbetsmarknadsregion som kommunen ingår i.
I nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun har åtgärder på den aktuella
vägsträckningen relativt låg prioriterad vilket försvårar en dialog med
Trafikverket i frågan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågan om förbättring av vägen
mellan Ljungby och Älmhult hänskjuts till det förestående arbetet med
framtagande av ny översiktsplan. I samband med arbetet kring
översiktsplanefrågor sker alltid en dialog kring mellankommunala frågor med
berörda kommuner, gällande denna vägsträcka då Ljungby kommun. Om det i
samrådshandlingen för översiktsplan finns ett politiskt stöd för genomförande av
åtgärden bör dialog omedelbart inledas med Trafikverket kring frågan.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
 Motion att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult daterad 2020-10-14
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 158

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Motionär

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Paul Robertsson
Paul.robertsson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om svar på motion om att
förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult - Lars
Ingvert (S) och Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/121

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Lars Ingvert och Eva Ballovarre
skriver i motion Dnr 2020/121 att Älmhults kommuns fokus på järnvägsfrågor är
riktig men att även frågor kopplat till vägnätet också behöver lyftas. Specifikt att
det finns ett behov av att vägsträckningen Ljungby – Älmhult förbättras utifrån
såväl resenytta som säkerhet och att dragning av vägsträckan ska styras av
nyttan för resenärerna. Vidare yrkar motionärerna att samtal med Ljungby
kommun och region Kronoberg inleds både på politisk och tjänstemannanivå
med mål att finna samsyn i frågan samt att nödvändiga ändringsbeslut i
strategidokument lyfts i kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att även vägnätet och
utvecklingen av detta är av stor betydelse för såväl Älmhults kommun samt den
arbetsmarknadsregion som kommunen ingår i.
I nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun har åtgärder på den aktuella
vägsträckningen relativt låg prioriterad vilket försvårar en dialog med
Trafikverket i frågan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågan om förbättring av vägen
mellan Ljungby och Älmhult hänskjuts till det förestående arbetet med
framtagande av ny översiktsplan. I samband med arbetet kring
översiktsplanefrågor sker alltid en dialog kring mellankommunala frågor med
berörda kommuner, gällande denna vägsträcka då Ljungby kommun. Om det i
samrådshandlingen för översiktsplan finns ett politiskt stöd för genomförande av
åtgärden bör dialog omedelbart inledas med Trafikverket kring frågan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
 Motion att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult daterad 2020-10-14
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 158
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Ärendeberedning
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Lars Ingvert och Eva Ballovarre
skriver i motion Dnr 2020/121 att Älmhults kommuns fokus på järnvägsfrågor är
riktig men att även frågor kopplat till vägnätet också behöver lyftas. Specifikt att
det finns ett behov av att vägsträckningen Ljungby – Älmhult förbättras utifrån
såväl resenytta som säkerhet och att dragning av vägsträckan ska styras av
nyttan för resenärerna. Vidare yrkar motionärerna att samtal med Ljungby
kommun och region Kronoberg inleds både på politisk och tjänstemannanivå
med mål att finna samsyn i frågan samt att nödvändiga ändringsbeslut i
strategidokument lyfts i kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att även vägnätet och
utvecklingen av detta är av stor betydelse för såväl Älmhults kommun samt den
arbetsmarknadsregion som kommunen ingår i. Vägförbindelsen mellan Ljungby
och Älmhult har en förbättringspotential utifrån både säkerhetsmässigt
perspektiv som restidsmässigt perspektiv. Detta i sin tur ger då en direkt
koppling till resenärsnyttan. Kommunledningsförvaltningen delar motionärernas
uppfattning att samhällsnyttan ska vara styrande. Detta gäller såväl om ett
projekt ska genomföras som hur det i så fall utformas. Ekonomiska
konsekvenser (kostnader) vägs då alltid mot den tillskapade samhällsnyttan så
att största möjliga nytta erhålls för de insatta medlen. Som motionärerna skriver
har utredningar gjorts som pekar ut två tänkbara alternativ utifrån kostnad och
tillskapad samhällsnytta.
I nu gällande översiktsplan antagen 2016-09-26 finns vägsträckningen mellan
Ljungby och Älmhult upptagen som ett av 6 vägobjekt i behov av utveckling och
upprustning. I översiktsplanen har vägsträckningen Ljungby – Älmhult
prioritering 5 av dessa 6 objekt vilket får anses som en lägre prioritering.
1 april 2020 ändrades vissa bestämmelser i 3 kap plan- och bygglagen vilket
bland annat innebär att översiktsplanearbetet i kommunerna ska bedrivas
kontinuerligt. Kraven på innehåll skärps och den så kallade aktualitetsprövningen ersätts med krav om att anta en planeringsstrategi, om inte en helt ny
översiktsplan tas fram. Kravet på planeringsstrategi kommer att tillämpas från
och med 11 september 2022 och Älmhults kommun måste ha en ny antagen
planeringsstrategi alternativt en ny antagen översiktsplan senast 11 september
2024. Konkret innebär detta att Älmhults kommun måste påbörja arbetet med att
revidera översiktsplanen och ta fram en planeringsstrategi under början av år
2021.
I samband med framtagande av planeringsstrategi alternativt ny översiktsplan
lyfts alla övergripande infrastrukturfrågor upp. Det innebär att en ändring av
prioritering kopplat till utveckling och upprustning av vägnätet då är möjlig
utifrån den politiska viljeinriktningen.
Utveckling och upprustning av aktuell vägsträcka är en fråga som Trafikverket
äger. I dialoger med Trafikverket kring denna typ av satsningar är det av vikt att
det finns ett tydligt stöd i kommunens översiktsplan. I samband med arbete kring
översiktsplanefrågor sker alltid en dialog kring mellankommunala frågor med
berörda kommuner, gällande denna vägsträcka då Ljungby kommun.
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Om det i samrådshandlingen för översiktsplan finns ett politiskt stöd för
genomförande av åtgärden bör dialog snarast inledas med Trafikverket kring
frågan.
Mot denna bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att frågan om
förbättring av vägen mellan Ljungby och Älmhult hänskjuts till det förestående
arbetet med planeringsstrategin alternativt ny översiktsplan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är
besvarad.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Utvecklingschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 158 Motion om att förbättra vägen mellan
Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/121

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion (2020-10-14) om
att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult. I motionen yrkar Lars och Eva
följande:




Att kommunchefen får i uppdrag att utreda hur kommunen ska agera för
att vägen mellan Ljungby och Älmhult ska förbättras kopplat till
resenärsnyttan.
Att samtal med Ljungby kommun och region Kronoberg inleds både på
politiskt och tjänstepersonsnivå med mål att finna samsyn i frågan.
Att nödvändiga ändringsbeslut i strategidokument lyfts i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Motion om att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult daterad 2020-1014

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 36 Svar på motion om en samlad trähusstrategi Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2020/159

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall ta fram en trähusstrategi inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults
kommun inkluderat bolagen.
Frågan utredas för närvarande inom ramen för framtagande av riktlinjer för
hållbart byggande där förslag ska finnas framme för politisk behandling under
hösten 2021.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
 Motion om en samlad trähusstrategi - Michael Öberg (MP), daterad 2020-1210

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

541

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Motionär
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om svar på motion om en samlad
trähusstrategi - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2020/159

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall ta fram en trähusstrategi inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults
kommun inkluderat bolagen.
Frågan utredas för närvarande inom ramen för framtagande av riktlinjer för
hållbart byggande där förslag ska finnas framme för politisk behandling under
hösten 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
 Motion om en samlad trähusstrategi - Michael Öberg (MP), daterad 2020-1210

Ärendeberedning
Michael Öberg (MP) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige med
förslag på att Älmhults kommun skall ta fram en samlad trähusstrategi för
Älmhults kommun.
Motionären anger bland annat att Älmhults är en del av trä- och möbelriket i
Småland och att råvaran, under rätt förutsättningar, kan bidra till positiva miljöeffekter.
Motionären yrkar på att kommunstyrelsen uppdras att ta fram en trähusstrategi
inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults kommun
inkluderat bolagen.
Kommunledningsförvaltningen delar motionärens intentioner och anser att
frågan om strategier för byggnationer är av central betydelse för att styra
utvecklingen av det framväxande Älmhult i en hållbar riktning.
Samtidigt innefattar frågan om hållbar bebyggelse mer än bara materialvalen för
byggnation. Då frågan är av stor betydelse för kommunen arbetar Kommunledningsförvaltningen redan med frågan inom ramen för framtagandet av riktlinjer för hållbart byggande. Dessa riktlinjer ska innefatta en rad områden där
materialval för hållbarhet är ett av de områden som belyses.
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Kommunledningsförvaltningen ska ha ett förslag klart för politisk behandling
under hösten 2021. Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen
att motionen med yrkandet att kommunstyrelsen tar fram en trähusstrategi avslås
med hänvisning till det redan pågående arbetet där fler områden belyses.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Utvecklingschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Michael Öberg (MP)
Kommunledningsförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 37 Svar på motion om behovet av
kommunekologisk kompetens för att säkra
biologisk mångfald - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2020/5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion, 2020-01-23, där Miljöpartiet de
Gröna i Älmhult yrkar:
Att Älmhults kommuns behov av kommunekologisk kompetens åtgärdas.
Motionen motiverar sitt yrkande genom att påpeka att då Älmhults kommun
befinner sig i en expansiv fas borde kommunekologisk kompetens finnas på
kommunledningsförvaltningen. Detta så att kommunekologen kan bidra med
miljöperspektiv i samhällsplaneringsprojekt samt kunna assistera kommunens
olika förvaltningar i diverse miljöfrågor.
En kommunekolog arbetar med frågor inom naturvårdsområdet och kan t. ex.
bidra med kompetens inom naturvård och vattenvård.
På kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning finns funktionen
miljöstrateg. Miljöstrategen i samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen
samråder och arbetar strategiskt med miljöfrågor i kommunen samt med
övergripande planering. I detta arbete identifieras även behov av när ekologisk
kompetens behöver tas in. I det fall behovet uppstår köps det in externt
alternativt söker kommunen bidrag, exempelvis beviljades
samhällsbyggnadsavdelningen externa medel för att ta fram en naturvårdsplan
som nu är färdigställd och kommer utgöra ett viktigt underlagsmaterial till
kommande översiktsplan.
Inga medel finns avsatta för att anställa en kommunekolog, vidare ser
kommunledningsförvaltningen att det finns fler verksamheter som har behov av
förstärkning kopplat till att kommunen växer.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mot ovanstående bakgrund förslår kommunledningsförvaltningen att motionen
avslås.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19
 Motion om kommunekologisk kompetens - Michael Öberg (MP), 2020-01-23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Motionären

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om svar på motion om
kommunekologisk kompetens – Michael Öberg
(MP)
Ärendenummer KS 2020/5

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion, 2020-01-23, där Miljöpartiet de
Gröna i Älmhult yrkar:
Att Älmhults kommuns behov av kommunekologisk kompetens åtgärdas.
Motionen motiverar sitt yrkande genom att påpeka att då Älmhults kommun
befinner sig i en expansiv fas borde kommunekologisk kompetens finnas på
kommunledningsförvaltningen. Detta så att kommunekologen kan bidra med
miljöperspektiv i samhällsplaneringsprojekt samt kunna assistera kommunens
olika förvaltningar i diverse miljöfrågor.
En kommunekolog arbetar med frågor inom naturvårdsområdet och kan t. ex.
bidra med kompetens inom naturvård och vattenvård.
På kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning finns funktionen
miljöstrateg. Miljöstrategen i samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen
samråder och arbetar strategiskt med miljöfrågor i kommunen samt med
övergripande planering. I detta arbete identifieras även behov av när ekologisk
kompetens behöver tas in. I det fall behovet uppstår köps det in externt
alternativt söker kommunen bidrag, exempelvis beviljades
samhällsbyggnadsavdelningen externa medel för att ta fram en naturvårdsplan
som nu är färdigställd och kommer utgöra ett viktigt underlagsmaterial till
kommande översiktsplan.
Inga medel finns avsatta för att anställa en kommunekolog, vidare ser
kommunledningsförvaltningen att det finns fler verksamheter som har behov av
förstärkning kopplat till att kommunen växer.
Mot ovanstående bakgrund förslår kommunledningsförvaltningen att motionen
avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19
 Motion om kommunekologisk kompetens - Michael Öberg (MP), 2020-01-23
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 15 Svar på motion om att öka tilliten till
kommunens medarbetare - Eva Ballovarre (S) och
Helen Bengtsson (S)
Ärendenummer KS 2020/63

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla punkt 1.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse punkt 2 och 3 besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade 2020-06-09 in en motion om att öka tilliten till
kommunens medarbetare. Förslagsställaren skriver i motionen att som
arbetsgivare ska Älmhults kommun skapa förutsättning för medarbetarna att
utveckla sitt engagemang och sin motivation i arbetet.
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att;
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas
fram.
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning och
ledning tillämpas.
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal
och regional demokrati (ID) av projekten.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-20, § 98, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
I Älmhults kommun har en resa påbörjats inom tjänsteorganisationen för att ta
tillvara chefer och medarbetares vilja att ta ansvar och verka för att förnya och
förbättra verksamheten. Flera insatser pågår för att implementera ett ledarskap
som präglas av tillit och ger utrymme för medarbetare att växa och kunna bidra
utifrån sina kunskaper.
Mot bakgrund av att det pågående arbetet och införandet inom flera områden
som ligger i förslagsställarens intention föreslås att punkt nr 1 bifalles med
ovanstående beskrivning medan punkt 2 och 3 anses besvarade.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05



Kommunstyrelsens beslut 2020-08-11 § 157



Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 98



Motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare, inkommen 2020-0609

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet
med Kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
personalutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om motion om att öka tilliten till
kommunens medarbetare
Ärendenummer KS 2020/63

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade 2020-06-09 in en motion om att öka tilliten till
kommunens medarbetare. Förslagsställaren skriver i motionen att som
arbetsgivare ska Älmhults kommun skapa förutsättning för medarbetarna att
utveckla sitt engagemang och sin motivation i arbetet.
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att;
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas
fram.
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning och
ledning tillämpas.
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal
och regional demokrati (ID) av projekten.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-20, § 98, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
I Älmhults kommun har en resa påbörjats inom tjänsteorganisationen för att ta
tillvara chefer och medarbetares vilja att ta ansvar och verka för att förnya och
förbättra verksamheten. Flera insatser pågår för att implementera ett ledarskap
som präglas av tillit och ger utrymme för medarbetare att växa och kunna bidra
utifrån sina kunskaper.
Mot bakgrund av att det pågående arbetet och införandet inom flera områden
som ligger i förslagsställarens intention föreslås att punkt nr 1 bifalles med
ovanstående beskrivning medan punkt 2 och 3 anses besvarade.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05



Kommunstyrelsens beslut 2020-08-11 § 157



Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 98



Motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare, inkommen 2020-0609
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Ärendeberedning
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Eva Ballovarre föreslår i motion
Dnr 2020/63 att som arbetsgivare ska Älmhults kommun skapa förutsättning för
medarbetarna att utveckla sitt engagemang och sin motivation i arbetet.
Förslagsställaren lyfter också vikten av Tillitsdelegationen slutbetänkande, som
lyfter fram hinder för att nyttja personalens fulla potential och hur man kan
arbeta för att i stället ta tillvara den genom att ex minska detaljstyrning och
administration. Vidare skriver förslagsställaren att som arbetsgivare behöver
man fokusera på och ta ansvar för möjligheterna att i flera led kunna öka
förutsättningarna för medarbetarna att bestämma över och utveckla sitt arbete
och sin arbetssituation och yrkar;
1.
2.
3.

Att förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap
tas fram.
Att pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad
styrning och ledning tillämpas.
Att det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för
lokal och regional demokrati (ID) av projekten.

I Älmhults kommun har en resa påbörjats inom tjänsteorganisationen för att ta
tillvara chefer och medarbetares vilja att ta ansvar och verka för att förnya och
förbättra verksamheten. För att kunna utveckla verksamheten och ta tillvara på
nya möjligheter och arbetssätt krävs förändring. Att driva förändring kräver
mod, tålamod och en hel del jobb – men framför allt tillit.
Följande insatser har påbörjats för att skapa en förståelse för och börja
implementera ett ledarskap som präglas av tillit och ger utrymme för
medarbetare att växa och kunna bidra utifrån sina kunskaper.
Samtliga chefer har deltagit i en föreläsning med Louise Bringselius, som bland
annat forskar om tillit, organisationskultur samt ledarskap. Hon har även skrivit
böcker om tillit som ledningsfilosofi. Syftet med föreläsningen var att lägga
grunden till hur kan jag som chef leda och styra min verksamhet med tillit.
Den andra aktiviteten som startat är Älmhults kommun har inrättat en idésluss
som syftar till att stimulera medarbetarna vilja till utveckling och delaktighet.
Det ska vara enkelt att komma med idéer om hur vi kan utveckla vår
verksamhet. Kraften hos medarbetarskapet handlar också om de ständiga små
förbättringarna i vardagen som ska uppmuntras.
Boken en om Tillit – en ledningsfilosofi, av Louise Bringselius har beställts till
samtliga chefer för att ge ytterligare verktyg och idéer om hur jag som chef och
ledare ska tänka och arbeta utifrån ett mer tillitsbaserat förhållningssätt.
Ett ledarprogram för chefer upphandlas nu och beräknas starta under hösten
2021 som kommer att erbjudas alla chefer. Programmet kommer bland annat
innehålla följande områden; att utveckla förmågan att initiera och driva
utveckling i förändring, öka kunskapen kring dig själv som ledare, ökad trygghet
i ledarskapet för att hantera utmaningar i vardagen samt att skapa förutsättningar
för att stödja och utveckla medarbetare utifrån ett tillitsbaserat ledarskap.
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3(3)

Vidare ska ett arbete påbörjas med att ta fram en gemensam ledar- och
medarbetaplattform som ska beskriva förväntningar och förutsättningar för att
vara ledare och medarbetare i Älmhults kommun.
För att utvärdera de aktiviteter som nu genomförs kommer medarbetar
undersökningen vara ett verktyg för detta. Under hösten kommer Älmhults
kommun att genomföra medarbetarundersökningen igen, där bland annat
frågeställningar som berör upplevelsen av medarbetens engagemang och
motivation, samt synen på ledarskap, kommer att följas upp.
Mot bakgrund av att det pågående arbetet och införandet inom flera områden
som ligger i förslagsställarens intention föreslås att punkt nr 1 bifalles med
ovanstående beskrivning medan punkt 2 och 3 anses besvarade.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla punkt 1.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse punkt 2 och 3 besvarad.

Anna Elmgren

Susann Pettersson

HR-chef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-11

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 157 Motion om att öka tilliten till kommunens
medarbetare - Eva Ballovarre (S) och Helen
Bengtsson (S)
Ärendenummer KS 2020/63

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
motionen och återkomma till kommunstyrelsen senast december 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) och Helen Bengtsson (S) lämnade den 9 juni 2020 in en
motion med förslaget att:
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas
fram.
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning och
ledning tillämpas.
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal och
regional demokrati (ID) av projekten.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020, § 98, att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-04 § 98
 Motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare, inkommen 2020-0609

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-08-11

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-06-22

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 98 Motion om att öka tilliten till kommunens
medarbetare - Eva Ballovarre (S) och Helen
Bengtsson (S)
Ärendenummer KS 2020/63

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovare (S) och Helen Bengtsson (S) lämnade den 9 juni 2020 in en
motion med förslaget att:
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas
fram.
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning och
ledning tillämpas.
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal och
regional demokrati (ID) av projekten.

Beslutsunderlag
 Motion daterad 2020-06-09

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

559

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 38 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2021 Socialnämnden
Ärendenummer KS 2021/42

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att befintliga
tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 18, föreslå kommunfullmäktige att
befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021.
Detta då pandemin fortsätter att försvåra för näringslivet i kommunen.
Avgiftsbefrielsen föreslås endast gälla endast befintliga tillståndshavare. Vid
fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller inte avgiftsbefrielsen.
Enligt Prövnings- och tillsynsavgifter 2021, beslutad av kommunfullmäktige
2020-11-23 § 175, debiteras tillsynsavgifter efter föregående års omsättning av
alkoholdrycker enligt redovisning i Restaurangrapporten. För nya stadigvarande
serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften för startåret i prövningsavgiften.
Då tillsynsavgiften debiteras efter föregående års omsättning och nya
tillståndshavares tillsynsavgift ingår i prövningsavgiften, träffas endast befintliga
tillståndshavare av avgiftsbefrielsen baserat på föregående års omsättning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
 Socialnämnden 2021-02-24, § 18
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
Alkoholhandläggare
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

20

2021-03-10
Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Olofsson
elisabeth.olofsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om avgiftsbefrielse för
tillsynsavgiften 2021
Ärendenummer KS 2021/42

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 18, föreslå kommunfullmäktige att
befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021.
Detta då pandemin fortsätter att försvåra för näringslivet i kommunen.
Avgiftsbefrielsen föreslås endast gälla endast befintliga tillståndshavare. Vid
fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller inte avgiftsbefrielsen.
Enligt Prövnings- och tillsynsavgifter 2021, beslutad av kommunfullmäktige
2020-11-23 § 175, debiteras tillsynsavgifter efter föregående års omsättning av
alkoholdrycker enligt redovisning i Restaurangrapporten. För nya stadigvarande
serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften för startåret i prövningsavgiften.
Då tillsynsavgiften debiteras efter föregående års omsättning och nya
tillståndshavares tillsynsavgift ingår i prövningsavgiften, träffas endast befintliga
tillståndshavare av avgiftsbefrielsen baserat på föregående års omsättning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
 Socialnämnden 2021-02-24, § 18
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att befintliga
tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021.

Elisabeth Olofsson

Susann Pettersson

Kanslichef

Kommunchef
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2021-03-10

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
Alkoholhandläggare
Ekonomienheten
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2(2)

Sammanträdesprotokoll
2021-02-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 18 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2021
Ärendenummer SOC 2021/15

Socialnämndens beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av socialnämndens presidie föreslås att en tillfällig avgiftsbefrielse
för tillsynsavgiften inom alkohollagen för året 2021 då pandemin fortsätter att
försvåra för näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen bör gälla endast
befintliga tillståndshavare. Vid fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller
inte avgiftsbefrielsen.

Beslutsunderlag
 Socialtjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Alkoholhandläggare
För åtgärd
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

564

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-22
Socialförvaltningen
Amanda Svensson
amanda.svensson@almhult.se

1(1)

Socialnämnden

Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2021
Ärendenummer SOC 2021/15

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av socialnämndens presidie föreslås att en tillfällig avgiftsbefrielse
för tillsynsavgiften inom alkohollagen för året 2021 då pandemin fortsätter att
försvåra för näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen bör gälla endast
befintliga tillståndshavare. Vid fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller
inte avgiftsbefrielsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Socialtjänsteskrivelse daterad 2021-02-22

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgiften för 2021.

Amanda Svensson

Jenny Smedberg

Nämndsekreterare

Socialchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Alkoholhandläggare
För åtgärd
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 39 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service
till vissa funktionsnedsatta kvartal 4 år 2020
Ärendenummer KS 2018/89

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS för kvartal 4 år 2020 noteras till protokollet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en
statistikrapport med följande uppgifter:
•
•

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4
2020 (1 oktober – 31 december).
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård
och omsorg i februari 2021.
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 17:
-

Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 4 2020 (1 oktober – 31 december) till revisorer och
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

566

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Socialnämnden 2021-02-24, § 17
 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-03-10
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta kvartal 4 år
2020
Ärendenummer KS 2018/89

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en
statistikrapport med följande uppgifter:
•
•

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4
2020 (1 oktober – 31 december).
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård
och omsorg i februari 2021.
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 17:
-

Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 4 2020 (1 oktober – 31 december) till revisorer och
kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
 Socialnämnden 2021-02-24, § 17
 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2020

Ärendeberedning
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6h § socialtjänstlagen (SoL) och 28h § Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till kommunfullmäktige
lämna en statistikrapport. Rapporten ska innehålla hur många gynnande beslut
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Tjänsteskrivelse
2021-03-10

2(2)

enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom 3 månader från
dagen för respektive beslut.
Socialnämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Socialnämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Socialnämnden
ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som
har förflutit från dagen för respektive beslut.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS för kvartal 4 år 2020 noteras till protokollet.

Emma Majlöv Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
2021-02-24

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 17 Rapportering av ej verkställda beslut 2020
Ärendenummer SOC 2020/52

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 4 2020 (1 oktober – 31 december) till revisorer och
kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:
• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet.
• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts.
• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts har
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för
verkställigheten anges.
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande
uppgifter:
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020 (1
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-24

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

oktober – 31 december). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten
till IVO i februari 2021.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-11
 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 40 Redovisning av ej färdigberedda motioner
april 2021
Ärendenummer KS 2021/41

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisning av ej
beslutade motioner, april 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Totalt har 12 motioner har ej beretts färdigt. Varav 3 motioner har passerat
beredningstiden på ett år.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
 Redovisning av ej beslutade motioner, april 2021 daterad 2021-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

574

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

575

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 41 Försäljning av Pehr Hörbergsgården
Ärendenummer KS 2020/60

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr
Hörbergsgården, Virestad 1:82 till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda
församling, för en köpeskilling om 2,6 miljoner koronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har enligt beslutat uppdrag av kommunfullmäktige (beslut
2020-12-14, § 193) genomfört dialog med Svenska kyrkan, Virstad-Härlunda
församling om att avyttra fastigheten Pehr Hörbergsgården (Virestad 1:82).
Församlingens inriktning och tanke med förvärvet är att erbjuda ett
boendealternativ för äldre med möjligheten att få tillgång till gemenskap,
trygghet och nära service med den lilla ortens fördelar.
Kommunfullmäktiges beslut var att avyttra Pehr Hörbergsgården till Svenska
kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. Efter förhandling är
köpeskilling överenskommen till 2,6 miljoner kronor.
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-16, § 34, att föreslå att
kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr
Hörbergsgården, Virestad 1:82 till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda
församling, för en köpeskilling om 2,6 miljoner koronor

Beslutsunderlag
 Tekniska nämnden 2021-03-16, § 34
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
 Förslag till köpeavtal för försäljningen av Pehr Hörbergsgården i Virestad,
daterad 2021-02-18

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

578

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Thomas Harrysson (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Thomas Harryssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Virestad Friskola
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

579

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 34 Försäljning av Pehr Hörbergsgården
Ärendenummer TN 2019/71

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar för egen del:
1. Ge tekniska nämndens ordförande i uppdrag att underteckna köpeavtalet
under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig bakom försäljningen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
2. Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr Hörbergsgården, Virestad 1:82
till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling, för en köpeskilling om
2,6 miljoner koronor

Beslutsnivå
Tekniska nämnden punkt 1
Kommunfullmäktige punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har enligt beslutat uppdrag av kommunfullmäktige (beslut
2020-12-14, § 193) genomfört dialog med Svenska kyrkan, Virstad-Härlunda
församling om att avyttra fastigheten Pehr Hörbergsgården (Virestad 1:82).
Församlingens inriktning och tanke med förvärvet är att erbjuda ett
boendealternativ för äldre med möjligheten att få tillgång till gemenskap,
trygghet och nära service med den lilla ortens fördelar.
Kommunfullmäktiges beslut var att avyttra Pehr Hörbergsgården till Svenska
kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. Efter förhandling är
köpeskilling överenskommen till 2,6 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
 Förslag till köpeavtal för försäljningen av Pehr Hörbergsgården i Virestad,
daterad 2021-02-18
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 193
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 82
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

580

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Virestad Friskola
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

581

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-22
Tekniska förvaltningen
Anders Nyberg
anders.nyberg@almhult.se

1(2)

Teknisk nämnd

Tjänsteskrivelse om försäljning av PehrHörbergsgården i Virestad
Ärendenummer Nämnd-ID Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har enligt beslutat uppdrag av kommunfullmäktige (beslut
2020-12-14, § 193) genomfört dialog med Svenska kyrkan, Virstad-Härlunda
församling om att avyttra fastigheten Pehr Hörbergsgården (Virestad 1:82).
Församlingens inriktning och tanke med förvärvet är att erbjuda ett
boendealternativ för äldre med möjligheten att få tillgång till gemenskap,
trygghet och nära service med den lilla ortens fördelar.
Kommunfullmäktiges beslut var att avyttra Pehr Hörbergsgården till Svenska
kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. Efter förhandling är
köpeskilling överenskommen till 2,6 miljoner kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22



Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 193



Köpekontrakt med bilagda hyresavtal, daterade till 2021-03-01

Ärendeberedning
Pehr-Hörbergsgården, beläget i orten Virestad, är sedan 2018 ett avvecklat
äldreboende och vid den tidpunkten i kommunens regi. Efter avvecklingen har
fastigheten kvarstått i kommunens ägor i väntan på beslut om framtida vägval.
Tekniska nämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige genomfört dialog
med Svenska kyrkan, Virstad-Härlunda församling om att avyttra fastigheten
Pehr Hörbergsgården (Virestad 1:82). Församlingens inriktning och tanke med
förvärvet är att erbjuda ett boendealternativ för äldre med möjligheten att få
tillgång till gemenskap, trygghet och nära service med den lilla ortens fördelar.
Inriktningen för boendeformen är att erbjuda hyresrätter.
Fastighetens boendeutrymme har stått outnyttjad under en längre tid och behöver
där av genomgå en omfattande renovering för att uppnå en attraktiv boendemiljö
för den tänkta målgruppen. Denna upprustning kommer att ske i församlingens
regi. Till fastigheten finns idag ingångna hyresavtal med Virestad friskola,
hemtjänsten och bibliotek som medföljer förvärvet.

582

Tjänsteskrivelse
2021-02-22

2(2)

Kommunfullmäktiges beslut är att avyttra Pehr Hörbergsgården till Svenska
kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. Efter förhandling är
köpeskilling överenskommen till 2,6 miljoner kronor.
För att inte fördröja processen ytterligare bör tekniska nämnden föreslå
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja fastigheten för
2,6 miljoner kronor. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar ett sådant
beslut kan tekniska nämnden ge ordförande och tekniska chefen i uppdrag att
underteckna köpeavtalet omgående efter kommunfullmäktiges beslut. På det
sättet behöver tekniska nämnden inte ta upp ärendet för behandling igen.

Tekniska nämnd förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar för egen del:
1. Ge tekniska nämndens ordförande i uppdrag att underteckna köpeavtalet
under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig bakom försäljningen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
2. Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr Hörbergsgården, Virestad 1:82
till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling, för en köpeskilling om
2,6 miljoner koronor

Anders Nyberg
Teknisk chef

Beslutet skickas till
För kännedom
Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Virestad Friskola
För åtgärd
Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 42 Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap
och civilt försvar i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/135

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för trygghet, säkerhet,
krisberedskap och civilt försvar i Älmhults kommun. Genom beslutet
upphävs befintlig policy beslutad i KF 2010-10-25 §126

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns befintliga säkerhetspolicy, beslutad av Kommunfullmäktige
2010-10-25 §126, är i behov av revidering och anpassning till dagens
förhållanden. Den nya policyn kommer att ligga till grund för en övergripande
verksamhetsplan som beskriver och styr hur arbetet skall bedrivas i nämnder,
styrelser och bolag.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09
 Förslag till Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i
Älmhults kommun daterad 2021-03-09

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

613

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och Byggnämnden
Älmhultsbostäder AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

614

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-03-09
Kommunledningsförvaltningen
Håkan Helgesson
hakan.helgesson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om policy för trygghet, säkerhet,
krisberedskap och civilt försvar i Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2020/135

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns befintliga säkerhetspolicy, beslutad av Kommunfullmäktige
2010-10-25 §126, är i behov av revidering och anpassning till dagens
förhållanden. Den nya policyn kommer att ligga till grund för en övergripande
verksamhetsplan som beskriver och styr hur arbetet skall bedrivas i nämnder,
styrelser och bolag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09
 Förslag till Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i
Älmhults kommun daterad 2021-03-09

Ärendeberedning
I motionen ”Policy mot skadegörelse och brand” Ks 2019/85 yrkar Eva
Ballovarre att Älmhults kommun skall ta fram en policy i syfta att förebygga
brand och skadegörelse.
Älmhults kommuns befintliga säkerhetspolicy, beslutad av Kommunfullmäktige
2010-10-25 §126, är i behov av revidering och anpassning till dagens
förhållanden.
Den nya policyn har ett bredare fokus och innefattar hela området trygghet,
säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. I begreppet säkerhet innefattas även
kommunens brottspreventiva arbete.
Med policyn som grund skall en övergripande verksamhetsplan upprättas som
beskriver och styr arbetet inom nämnda områden. Denna beslutas i kommunstyrelsen och ligger till grund för Älmhults kommun nämnder, styrelser och
bolags arbete inom området.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
615

Tjänsteskrivelse
2021-03-09

1.

2(2)

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för trygghet, säkerhet,
krisberedskap och civilt försvar i Älmhults kommun. Genom beslutet
upphävs befintlig policy beslutad i KF 2010-10-25 §126

Håkan Helgesson

Susann Pettersson

Kris o beredskapsstrateg

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- & fritidsnämnden
Miljö- & Byggnämnden
Älmhultsbostäder AB
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